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EDITAL Nº 29 / 2021  

 

DR CARLOS ALEXANDRE HENRIQUES SALDANHA, DIRETOR DE 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS DO 

MUNICÍPIO DE ELVAS, COM SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

CONFERIDAS POR DESPACHO DE 8 DE ABRIL DE 2019.------------------------ 

FAZ SABER, no cumprimento do nº 1 do artigo 56º da Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, que a Câmara Municipal de Elvas em sua reunião ordinária do passado 

dia 10 de março de 2021, TOMOU AS SEGUINTES DELIBERAÇÕES:---------------- 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 4 da reunião ordinária do 

Executivo realizada no dia 19 de fevereiro de 2021; 

» Deliberado, por unanimidade, autorizar a aquisição da sepultura nº 99, do 19º 

quarteirão, bem como o pagamento da mesma em cinco prestações, sem juros; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento de Administração Geral e Recursos 

Humanos; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o reembolso das taxas de renovação de 

publicidade já pagas, nos termos do Despacho nº 39480/2020; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho que determinou não exercer o 

direito de preferência na aquisição do imóvel sito na Herdade das Caldeiras, lote B 

– Caia, em Elvas; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final 

referente ao processo de obras nº 81/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final 

referente ao processo de obras nº 99/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final 

referente ao processo de obras nº100/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final 

referente ao processo de obras nº 104/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final 

referente ao processo de obras nº 106/20; 
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» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final 

referente ao processo de obras nº 107/20; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final 

referente ao processo de obras nº 5/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 7/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto em deliberação final, 

referente ao processo de obras nº 8/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 14/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 15/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 17/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 20/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 25/21; 

» Tomado conhecimento do despacho que aprovou o projeto de arquitetura, 

referente ao processo de obras nº 26/21; 

» Tomado conhecimento dos despachos que aprovaram a 8ª alteração orçamental e 

a 8ª alteração às Grandes Opções do Plano do corrente ano; 

» Tomado conhecimento dos atos praticados no âmbito da subdelegação de 

competências na área do Departamento Financeiro e Desenvolvimento; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar e submeter aprovação da Assembleia 

Municipal, a assunção de compromissos plurianuais; 

» Deliberado, por unanimidade, ratificar a minuta do Termo de Aceitação da 

Candidatura ALT20-08-2114-FEDER-0002842 - Programação Cultural em Rede; 

» Deliberado, por unanimidade, aceitar a titulo definitivo, a obra da Empreitada de: 

Requalificação do PM083/Quarteis da Faceira da Cisterna - Redente do Cascalho, à 

exceção da parte estrutural e libertar as garantias; 
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» Tomado conhecimento dos Contributos do PRR-Plano de Recuperação e 

Resiliência; 

» Deliberado, por maioria, ratificar a programação da Comemoração do Dia 

Internacional da Mulher; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o contrato de Comodato a celebrar com a 

Junta de Freguesia de Santa Eulália; 

» Deliberado, por escrutínio secreto e unanimidade, não aplicar a pena proposta pelo 

instrutor de Processo Disciplinar, instaurado a trabalhadora do Agrupamento de Escolas nº 2 

de Elvas; 

» Deliberado, por escrutínio secreto e unanimidade, aplicar a pena proposta pelo 

instrutor de Processo Disciplinar, instaurado a Técnico Superior; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de colaboração a celebrar com o Lar 

Júlio Alcântara Botelho, para atribuição de cabazes de alimentos aos alunos 

carenciados do concelho; 

» Deliberado, por maioria, aprovar o Relatório da Comissão de Avaliação da 

Valorização de Infraestruturas de abastecimento de água a integrar na AVT; 

» Deliberado, por unanimidade, aprovar quatro propostas de alteração de trânsito e 

submeter as mesmas a aprovação da Assembleia Municipal; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €2.000,00, 

ao Centro Artístico Alvense; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €2.500,00, 

ao CRP-Boa-Fé; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €5.000,00, 

à Sociedade de Instrução e Recreio; 

» Deliberado, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de €9.996,72, 

à Cruz Vermelha Portuguesa - Centro Humanitário de Elvas; 

PARA CONSTAR SE PUBLICA ESTE E OUTROS DE IGUAL TEOR QUE VÃO SER 

AFIXADOS NOS LUGARES PÚBLICOS DO ESTILO.--------------------------------- 

PAÇOS DO CONCELHO DE ELVAS, 15 DE MARÇO DE 2021.---------------------- 

O DIRETOR DE DEPARTAMENTO 
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